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 :تقدیم به

 ،پدر و مادرم 

تعليم  و تربميت و پيرورا سيال  ی والدينی که در و به همه

 کنند. فرزندانشان سعی و تالا می

ی ايي  تقدي  ويژه براى حمات اهلل )وحدت( که مرا به ترجمه

 کتاب تشويق و ترغمب نمودند.



 
 

 پیشگفتار

 بسم اهلل الرحمن الرحیم

يک ترين جزء بنای ترين و اساسیمهم ،مسلمان یهسالم يک خانواد ی صحیح واداره

 شود.تلقى می اسالمی یجامعه

هم های معاشرت و ارتباطات سالم ، پايههاى اساسى استوار باشداگر اين اداره بر بنیاد

 .گرددم و هم عارى از فساد اخالقى میمستحک

تاثیر نیز جامعه بر  ، اين امرتفاوتى وجود داشته باشداگر در اين اداره ضعف و بى و

 .خواهد گذاشتمنفى 

 اسى دارد:خانواده سه رک  اس

 خواهران )ج( شوهر و همسر. )الف(: والدين )ب( برادران و

مطابق با سالم را  تتربی ط تعلیم ويشان شرااوالد یاند که براالف: والدين مکلف

مهیا سازند، چنانچه پیامبر اسالم فرموده است برای تأديب و تربیت  قوانین اسالم

و تربیت سالم اخالق حسنه  رزندانتان رافيعنى  فرزندانتان، عصا را از خود دور نکنید.

 .به خطا نروندعصا آنان را بترسانید تا با  وبیاموزيد 

 د.نبین خود فضاى صمیمت و اخوت را ايجاد کن )ب( برادران وخواهران بايد در

 زنی احساس کند که شوهرشتر است، اگر بین زوجین از همه مهمباور  )ج( اعتماد و

آشکار است که در  ،است واقع شدهيا در حرام  شروع دارد ومناخارج از خانه ارتباط 

همین  رود.به همسرش ضعیف گشته و از بین میمهر و محبت  قلبش جزبات و احساس

 سازد.تر میتر و شايستهروابط يک خانواده را مستحکمجذبات دوستى و محبت است که 

سوى درش بهو  پاشیده از هماعتماد شود خانواده همسرش بی به مردبر عکس اين اگر 

 فساد باز خواهد شد.
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  اسالم به زنان دستور داده تا پوشش سالم داشته و حجاب خود را رعايت کنند.

دو فرهنگ در حال کنم، که در جامعه ما خوانندگان عزيز يادآورى میبه همه  در پايان

الت و وجود درد که اص و اسالمی از يک طرف رهنمودهاى الهىرشد و رقابت هستند: 

های هندی و غربی در بدنه جامعه ديگر فرهنگ از سوى وگیرد هويت ما را نیز در برمی

 کنند.ما نفوذ می

 .اکنون شما اختیار داريد که يکی از اين دو را انتخاب کنید

در دادگاه عدل الهی که عنقريب گیری اين را به ياد داشته باشید تصمیم البته قبل از

 باشیم.ها و اعمالمان میگوی تصمیمو پاسخ گرديمحاضر می

ترين يکی از بهترين و مناسبباشد، از تألیفات استاد على طنطاوى میکه  اين کتاب

ان زن در وجود سربلندى عزت، عفت، حیثیت وها برای زنده کردن فرهنگ اسالمی، هديه

 باشد.می مسلمان و دختران

با  و ارا مکرر حاضر کنم که کتاباز برادران و خواهران گرامى تقاضا می بدين خاطر

اخالقى خويش را ادا کرده  و تا مسؤلیت اسالمىنموده و به ديگران برسانید،  مطالعه دقت

 .پاداش دو جهان را بدست بیاوريم باشیم و

 والسالم عليکم ورمحة اهلل تعاىل وبرکاته.

 ممتاز احمد )کاموى(

 ش ه ٤٩٣٤/ ٢/ ٤١

 جالل آباد افغانستان

 



 
 

 مقدمه

 ! واللال  والسالم ع ى رول  اهللبسم اهلل واحلمد دائًما هلل

از آنها،  کدامهیچ ولى  کنمنويسم و سخنرانی میمی است که مقاله مدت شصت سال

 یمقاله بويژه پیدا نکردند، «يا ابنتى يا ابنى و»اين دو مقاله  ی همانندشهرتاستقبال و 

اکنون به نوشتم و هم ،شدمام میندگیکه زمانی که وارد پنجاهمین سال ز «ياابنتى»

 شوم.ام وارد میهشتادمین سال زندگی

نمايم و اينکه پاداش از اهلل متعال دوام صحت و سالمتی و حُسنِ خاتمه را طلب می

 نیک به کسی بدهد که دستش را باال برده و آمین بگويد.

رفته و چاپ  ار به زيرب 6١هم اکنون  «ياابنتى» تا جايی که من اطالع دارم اين مقاله

 .های ديگری هم وجود داشته باشد که من از آن آگاهی ندارمچه بسا که چاپ

خواهند آن را به چاپ برسانند خواهش دارم که آن را به از تمامی کسانی که می

 صورت رايگان پخش کنند.

ايم: روش ايجاد شبهات و روش امروزه ما به دو روش مورد تهاجم قرار گرفته

تر است، اما ی شهوات. روش اولی، خطر آن بسیار بیشتر و ضرر آن بسیار بزرگهاشاع

ای مواجه شود سريع آن باشد. اينگونه نیست که هرکس با شبههشیوع آن بسیار کندتر می

 را قبول کند.

اما هنگامی که يک جوان، زمینه شهوت برايش فراهم گردد، معموال به آن پاسخ 

گردد. اگرچه گاهاً اين بیماری مسری بوده و زود منتشر میگويد. پس شهوت مرضی می

ساند ولی نه تا حدی رود. به انسان ضرر میشود ولی هرگز از بین نمیکم و ضعیف می

 که موجب مرگ گردد.

ها حاضر گشتم و های زيادی نوشتم و در کنفرانسبنده بعد از اين مقاله نیز مقاله
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رداختم ولی به فضل خدا اين مقاله اثرش را در وجود نی پامنتشر کردم و بارها به سخنر

ثر را نافع و انمايم تا اين خوانندگان دختر و پسر حفظ کرد. از اهلل متعال مسئلت می

که امروز آن را به -و فرزندم و دامادم محمد نادر حتاحت  سودمند بگرداند. و به من

 پاداش وافر عطا بفرمايد. -رساندچاپ می

هیچ تغییری ايجاد نکردم. چطور  «ی ای پسرممقاله»و در همزادش در اين مقاله 

توانم آن را تغییر دهم درحالیکه در شرق و غرب خوانده شده و در شام و اردن و می

مصر و عراق به چاپ رسیده و و تا آنجايی که اطالع دارم به دو زبان بزرگ دنیا، 

ترجمه شده و ملکه ذهن  کنندانگلیسی و اردو که صدها ملیون نفر به آن تکلم می

 خوانندگان گشته است.

 أوتغفر اهلل العظيمأقل  قللی هذا و

 مکه مکرمه علی طنطاوى

 ٤ق ه ٤١46ربیع األول  ٤٢

                                           
 به لقاء اهلل پیوستند. اين دنیاى فانى بستند و میالدى چشم از ٤٣٣٣استادعلى طنطاوى درسال  -٤

 جبران ناپذير بود. و گای بزراز دست دادن استاد براى امت اسالمی ضايعه

 مینآاهلل متعال ايشان را قرين رحمتش بگرداند. 

 )مترجم(



 
 

 اى دخترم

های شیرين و پا به پنجاه سالگی گذاشته است و خوابهستم که  مردیمن ای دخترم 

 توهمات را کنار گذاشته است.

ام و از از اوضاح و يد نموده و با مردم آنجا مالقات کردهاز کشورهای زيادی بازد

 احوال جهان آگاهی دارم.

ای را از من بشنو، از اين سنّ و از اين تجارب من. پردهسخنان راست و بیپس بیا 

 سخنانی که هیچ جای ديگر نخواهی شنید.

 نبی از و براى اصالح اخالقو مردم را  ها نوشتیم و فريادها برآورديمبسیار مطلب

ها ها از ما خسته شدند و زبانجايیکه قلمتا فرا خوانیديم  تال شهوکنتر بردن فساد و

ملول و درمانده گشتند اما هیچ کاری را از پیش نبرديم و از شر هیچ منکری خالص 

ها و نگشتیم. بلکه منکرات رو به ازدياد نهادند و فساد انتشار پیدا کرد و زرق و برق

ی وسعتش را افزايش داد و از شهری به رص و آزش را بیشتر کرده و دايرهبرهنگی ها، ح

 -کنمچنانچه من فکر می-شهر ديگر ادامه پیدا کرد تا جايیکه هیچ شهر و کشور اسالمی 

از آن در امان نماند. حتی )زنان( سرزمین شام که قبال پوشش بسیار کامل و ستری داشتند 

دادند، زنانشان ها بسیار تشدد و اهتمام به خرج میتو در حفظ نوامیس و آبروها و عور

 هايی لخت و برهنه خارج گشتند.پروا، با دستان و سینهپرده و بیبی

 دانی چرا؟کنم موفق شويم. میما موفق نشديم و گمان نمی

و راهش را بلد نبوديم. همانا  برای اينکه ما تا اين لحظه، درب اصالح را پیدا نکرده

ح در جلو توست دخترم، و کلید آن نیز بدست توست. اگر به وجود اين دربِ اصال

)درب و کلید( ايمان پیدا کردی و برای داخل شدن به آن تالش کردی، اوضاع اصالح و 

 گردد.راه میروبه
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دارد و هرگز يک درست است که در مسیر گناه، اين مرد است که گام اول را برمی

نهد و اگر نرمی تو ا رضايت تو نباشد، مرد قدمی جلو نمیگذارد، اما تدختر پا پیش نمی

 گردد.نباشد، اين عمل تشديد نمی

تو دربِ )فساد( را به روی او باز کردی و او داخل شد. به دزد گفتی: بفرما ... پس 

ات را به يغما برد، فرياد برآوردی: ای مردم به دادم برسید، هنگامی که دزد، سرمايه

ی گوسفندی دانستی که مردان، همگی گرگ و تو به مثابهد... اگر میام برده شسرمايه

کردی همچنان که گوسفند از همانا که فرار می ،)که ممکن است طعمه گرگ شود( هستی

از آنها برحذر  ،دانستی( که مردان همگی دزد هستندکند، و )اگر میگرگ فرار می

 گشتی همانند برحذر بودن بخیل از دزد.می

پس آنچه مرد از تو  ،خواهد مگر گوشتش راگرگ چیزی از گوسفند نمیو اگر 

تر تر و گرانبهاتر از گوشت برای گوسفند و به مراتب بدتر و سختخواهد بسیار مهممی

ات را که با خواهد: عفاف و پاکدامنیاز مرگ برای آن است، او عزيزترين چیز تو را می

دهی. زندگیِ کنی و با آن به زندگی ادامه میمی شوی و به آن افتخارآن محترم شمرده می

تر از برای دختری که عفاف و پاکی او توسط مردی زير سوال رفته، صدها برابر دردناک

 مصیبت گوسفنديست که گرگ، گوشتش را از بدن جدا کرده است...

تش بیند مگر اينکه در خیاالت و تصورابله قسم به اهلل، هیچگاه جوانی، دختری را نمی

 کند.او را لخت کرده و سپس او را برهنه و بدون لباس متصور می

خورم، هرگز سخنان مردان را باور نکن که بله به واهلل قسم، برای بار دوم قسم می

بینند و اينکه آنها تنها با چشم گويند: آنها در دختر، چیزی غیر از ادب و نزاکتش نمیمی

کنند، دروغ است به يک دوست به او محبت می گويند و به عنواندوست با او سخن می

های خصوصی و خلوتشان را بشنوی، از هول و واهلل، اگر تو سخنان جوانان در جمع

کند )و لبخندی افتد. هرگز جوانی با تو تبسم نمیهراس سخنانشان لرزه بر اندامت می

اش، کردن خواسته دهد مگر اينکه دارد برای برآوردهزند( و خدمتی به تو انجام نمینمی
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 کند.کند يا حداقل اينکه اينگونه تصور میسازی میزمینه

 و نهايتا چه خواهد شد؟ ای دختر! فکر کن.

تنها در ساعتی در لذتِ )وهمی( با هم خواهی بود، سپس او فراموش کرده )و تو را 

اره و رها خواهد کرد( و تو تا ابد غصه )آبرويت( خواهی خورد. او در نهان دنبال بیچ

کند و( گردد تا آبرويش را به يغما ببرد. او )تو را رها میی ديگری میخوردهفريب

کشیدن بار سنگین جنین در شکمت و اندوه و ناراحتی در وجودت و برچسب عار بر 

کند )تا به تنهايی اين همه بدبختی را به دوش بکشی(. جبینت را به خودت واگذار می

گويد: جوانی کرده و اکنون پشیمان گشته و تو هد بخشید و میاين مجتمع ظالم او را خوا

تا آخر عمرت در منجالب زشتی و سرافکندگی خواهی ماند، و مجتمع هرگز تو را 

 نخواهد بخشید.

اما اگر تو )در مقابل اين جوان بدخواه( سینه سپر کردی و نگاهت را از او برگرداندی 

شرمی و وقاحتش اگر با اين عمل باز هم به بی و جديت و صالبتت را به او نشان دادی...

ادامه داد و خواست به تو دست درازی کند يا با سخنانش تو را بفريبد، کفشت را بیرون 

 آورده و بر فرق سرش پايین بیاور.

کنند به کمک و اگر اينکار را انجام دادی، خواهی ديد که کسانی که از آنجا گذر می

ی فاجری جرأت نخواهد کرد جلو دختری را هیچ هرزه ياری تو خواهند آمد و ديگر

کند و بگیرد. در اين صورت اگر آن جوان، نیک و صالح باشد جلو آمده و عذرخواهی می

 کند.برای ايجاد ارتباط پاک و حالل، درخواست ازدواج می

سعادت و  ای از جايگاه و مقام و ثروت و شهرت که برسد، بازدختر به هر درجه

کند مگر در ازدواج، در اينکه همسر نیکی باشد، مادر بزرگش را پیدا نمیآرزوهای 

يا بازيگر  کند شهبانو باشد يا شاهزادهفرقی نمی …دارمحترمی باشد، کدبانويی خانه

ای که بسیاری از زنان و دختران ديگر گول )اسم هالیوود يا هر دختر مشهور و فوق ستاره

 خورند.و رسم وظاهر( آنها را می
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شناسم که با وجوديکه در ادبیات من دو دختر از بزرگان ادبیات در مصر و شام می

مثال و مانند نداشتند و اموال مادی و شکوه و جالل ادبی بسیاری را کسب کردند اما با 

اين وجود نتوانستند همسر و شوهری بیابند و در نهايت عقل خود را از دست داده و 

کنم مرا در حرج و سختی نینداز تا نام ايشان را ذکر ش میمجنون و ديوانه گشتند. خواه

 شناسند.کنم، همه اينها را می

باشد، هرچند که نماينده مجلس و يا ترين آرزوی هر دختر میازدواج اولین و مهم

پروا و وزير گردد. کسی حاضر نیست با دختری که اهل فسق و فجور بوده و بی

کند )نیز سری که دختران پاک و شريف را اغوا میحیاست، ازدواج کند، حتی آن پبی

آبرو ازدواج کند(. اگر چه که دختر اغوا ست که با دختران فريب خورده و بیحاضر نی

اگر هم پسر بخواهد -رود. کند و میگشته و آبرويش ريخته شده، اما پسر او را رها می

ند، چرا او که راضی کبا دخترانی پاک و شريف غیر از او ازدواج می -ازدواج کند

 آبرويی باشد.اش و مادر فرزندان و دخترانش، زن بیشود کدبانوی خانهنمی

ها، دختری ها و لذتمرد هرچند که فاسق و هرزه و الابالی باشد، اگر در بازار شهوت

، را پیدا نکند که راضی گردد شرف و کرامتش را به پای او بريزد و بازيچه دست او گردد

ای پیدا نکند که با او بر اساس دينِ ابلیس و قانونِ خوردهارزش و فريبیاگر دختر ب

گردد تا براساس سنت جنگل با او پیوند برقرار کند، در اين صورت به دنبال همسری می

 اسالم با او ارتباط و ازدواج شرعی برقرار نمايد.

ر شماها فاسق و رونقی بازار ازدواج به شما بستگی دارد ای دختران. اگکساد و بی

رونق نگرديده و تجارت فسق و فجور رايج هرزه نباشید، بازار ازدواج کساد و بی

کنید؟ چرا زنان شريف و پاکدامن برای مبارزه با اين بال و گردد... پس چرا تالش نمینمی

کنند؟ شما برای اينکار بسیار اوالتر و تواناتر از ما هستید. برای اينکه مصیبت تالش نمی

توانید به آنها فهمید، برای اينکه شما بهتر میما زبان و کالم همديگر را بهتر میش

بفهمانید، برای اينکه قربانی اين فساد کسی نیست جز شما. شما دختران شريف و 
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 که سعی در حفظ خود و آبروی خود را داريد. شما دختران اهل دينیپاکدامن. 

بینی مگر اينکه دخترانی در سن ازدواج وجود های سرزمین شام را نمیای از خانهخانه

اند که آنها را يابند. چرا که جوانان جايگزينی برای خود پیدا کردهدرند که همسری را نمی

کند، و چه بسا که اين معضل در جاهای ديگر غیر از سرزمین شام نیز نیاز میاز همسر بی

 وجود داشته باشد.

آموزان و دانشجويان، و دانشنگ و معلمان مدارس از بین خودتان، از اهل ادب و فره

یِ خود را به مسیر راست گُمکردههايی تشکیل دهید تا خواهران راهها و کانونتشکل

برگردانید، آنها را از اهلل ذوالجالل بترسانید. اگز از اهلل نترسیدند پس آنها را از مرض 

ها را برای برحذر نگشتند، پس واقعیتکه مبادا به آن دچار آيند(. اگر باز هم ) بترسانید

اکنون شما جوان و زيبا هستید و اين تنها دلیلیست که آنها بیان کنید، به آنها بگويید که هم

گیرند، اما آيا جوانی و زيبايی آورند و اطراف شما را میپسران جوان به شما روی می

 ؟ودک و زيبايیِ زيبارو باقی بماندشما خواهد ماند؟ کَی در دنیا چیزی مانده که کودکیِ ک

تان وقتی صورتِ  تان خمیده گشت؟شود وقتی که پیر گشته و پُشتچطور می

دهد؟ چه کسی از شما سوال چروکیده شد؟! در آن روز چه کسی به شما اهمیت می

 گیرد؟می

 کند؟کند و به او احترام گذاشته و احسان میدانی چه کسی به پیرزن توجه میآيا می

ای در هايش. اينجاست که اين پیرزن همانند ملکهها و نتیجهفرزندانش و دخترانش و نوه

دارد در حالی که ديگری میيی بسوی تخت فرمانروايیَش گام برباشد و گوبین رعیتش می

 .٤ دانید که چه برسرش خواهد آمد!شما بهتر می... 

                                           
ر همايشی به بروکسل رفته بودم، در نزديکیِ برگزاری همايش، دو مسیر وجود داشت زمانی که برای شرکت د -٤

که يکی را برای گذر عابر پیاده باز کرده بودند. در آنجا پیرزنی را ديدم که پاهايش توان حمل او را نداشتند. 

ای اطراف اين اجازه را هاست از خیابان بگذرد اما اتومبیلخواعضای بدنش از پیری به لرزه افتاده بودند. می

گرفت. به جوانانی که همراه من بودند گفتم: يکی برود و کمکش دادند و کسی هم دست او را نمیمیبه او ن
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دارد؟ آيا به خاطر اين شروع، آن ها را ت گذرا ارزش اينهمه دردها و محنتآيا اين لذ

 خری؟پايان را به جان می

و همانند اين سخنان که نیاز نداريد ديگران به شما ياد بدهند، از بکارگیری هیچ روش 

ی خود فرگذاری گمکردهای برای راهنمايی و هدايت خواهران بیچاره و راهو وسیله

 ، برای پیشگیری دختران و زنان پاک وها نشديدنکنید. اگر موفق به قانع کردن آن بیچاره

سالم از اين مرض و بیماری تالش کنید، برای برحذر داشتن دختران نوجوان و جوان، از 

 خورده رفتند.اينکه راهی را بروند که آن مسکینان فريب

*** 

خواهم که با يک گام ره صد صاله طی کنید و همانند زنان امروز من از شما نمی

دانم که به طور طبیعی چنین پرشی در صدر اسالم( باشید، هرگز، من میمسلمان واقعی )

اما امید دارم که گام به گام بسوی خیر و نیکی باز گرديد، همانگونه که قدم  ٤محال است

 به قدم به طرف شر و بدی روی آورديد.

های خود را کوتاه کرديد و حجاب را نازک نموديد و شما ريسمان ريسمان لباس

والنی را صبر کرديد و اين انتقال و دگرگونی را انجام داديد، طوری که مرد شربف زمان ط

. مجالت مستهجن نیز به تشويق آن پرداختند و اهل شوداحساس نکرده و متوجه نمی

                                                                                                             
بود همراه ما بودند. به من کند. يکی از دوستان به اسم استاد نديم ظبیان که بیش از چهل سال مقیم بروکسل 

. مردم آنچه را در قلب و آنچه را برای مردم بوده ایبای شهر و فتنهروزی اين پیرزن زي دانی که: آيا میگفتند

گردند.  به او پیروز ريختند تا اينکه در انداختن تا نیم نگاهی يا دست دادن بادر جیب داشتند به پای او می

  .يابد تا دستش بگیرد!!که جوانیش رفته و زيبايیش نابود گشته، کسی را نمی اکنون

اريک و روز روشن و نورانی است. اهلل متعال ما را از به يکباره از تاريکی به نور نیاورده بلکه شب سیاه و ت -٤

بینی کنی همانند عقرب کوچکی که میبرد. هرگز اين حرکت و انتقال را احساس نمیروز را در شب فرو می

رفته است. همچنین شوی که حرکت کرده و ساعت برگردی، متوجه می اگر بعد از دو کند ولیحرکت نمی

ها و ها و ملتی کودکی به نوجوانی و از جوانی به پیری و همچنین تغییر امتهمانند انتقال انسان از مرحله

 تبديل آنها از حالی به حال ديگر.
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فسق نیز به آن شاد گشتند تا اينکه به اين حالی رسیديم که اسالم از آن بیزار است و 

خوانیم آن را جوسی که اخبارشان را در تاريخ میشود و ممسیحیت به آن راضی نمی

 اند. به حالی رسیديم که حیوانات هم از آن رويگردانند.انجام نداده

دو خروس اگر در يک مکان قرار بگیرند، از سر غیرت و دفاع از ناموس با يکديگر به 

صوصیش ای وارد حريم خدهد تا غريبهپردازند و هر کدام اجازه نمیجنگ و مقابله می

ها گردد، اين در حالیست که سواحل نشینان مسلمان اسکندريه و بیروت از اينکه غريبه

به رگِ غیرت آنها به همسران و نوامیس مسلمانشان چشم داشته باشد هیچ ابايی نداشته و 

 هايشان!!و نه فقط زل زدن به دستخورد. نه فقط نگاه کردن به صورت زنانشان ... نمیبر

آنچه را در وجود دارند!! همه چیز غیر از آنجايی که نگاه کردن به آن چندش بلکه به هر 

 ...٤های پستانآور و پوشیدنش زيباتر است. بغیر از دو شرمگاه و برآمديگی

های لوکس شبانه، مردان مسلمانی حضور دارند که زنانِ و کلوپ هاهدر باشگا

فرستند، تا او را در آغوش کشیده و مسلمانشان را برای رقصیدن با مردان بیگانه جلو می

ها و اش قرار دهد و دستا بر شکم کشیده و لبش را بر گونهسینه را بر سینه و شکم ر

آرنجهايش را به دورش بپیچد )در اين حالت همه به آنها زل زده( و کسی اعتراضی 

 کند.نمی

حجاب که یهای مسلمانان هم، جوانان مسلمان با دخترانِ مسلمانِ بدر دانشگاه

اند همنشینی دارند و نه پدرانِ مسلمان و نه هايشان را به معرض نمايش گذاشتهعورت

 .کسِ ديگری اعتراضی ندارد!!مادران مسلمان و نه هیچ

توان در يک روز يا با يک حرکت سريع آنها را امثال اين موارد بسیار زياد است و نمی

از راهی که به باطل رسیديم، از همان مسیر  اصالح کرده و آنها را کنار زد، بلکه بايد

بینیم. اگر کسی برای اکنون مسیر را بسیار طوالنی میبسوی حق باز گرديم اگرچه که هم

رسیدن به هدف، تنها مسیرِ موجود که طوالنیست را نپیمايد، هرگز به مقصد نخواهد 

                                           
 کنند.می و عريان اين را نیز کشف کرده و سینه را کامال لخت با خبر شدم که جديداً -٤
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و اختالط غیر از  رزه کردرسید چرا که مسیر دومی وجود ندارد. بايد ابتداءً با اختالط مبا

حجابیست. کشف صورت در حالتی که با نپوشیدن آن ضرری متوجه دختران و زنان بی

شود، پس امری سهل است و اهمیتی گردد و باعث تعدی به عفاف و پاکی زن نمینمی

تر از آنچیزی است که در سرزمین شام آن را حجاب اهمیتندارد و چه بسا که بی

لیکه آن چیزی نیست جز پوشیدن معايب و مجسم نمودن زيبايی و به فتنه نامند، در حامی

 انداختن بیننده.

کشف اگر تنها به صورت محدود شود همانگونه که خداوند صورت را خلق کرده 

است، هیچ اتفاقی بر تحريم آن نیست، اگر چه نظر ما بر اين است که در حالت عادی 

 باشد.واجب میاز فتنه پوشیدنش بهتر و اوالتر و هنگام ترس 

اش جداست. وقتی گفتیم که پوشیدن صورت واجب اما اختالط بین زن و مرد قضیه

نامحرم بصورت مختلط نشست و اجازه دارد با مردان زن به اين معنی نیست که  ،نیست

برخاست داشته باشد و يا اينکه زن اجازه دارد دوستان شوهرش را در غیاب او به خانه 

اگر در اتوبوس و مترو با آنها برخورد کرد يا آنها را در خیابان ديد، به خوش راه دهد يا 

 پسرش به و بش و بگو و بخند بنشیند. يا اينکه در دانشگاه، دختر اجازه دارد با دوست

مصافحه بپردازد و برای او خاطره و داستان تعريف کرده و با او قدم بزند و برای آمادگی 

ها بپردازد و فراموش کند که اهلل متعال او را مرور و مذاکره درسبرای امتحان با او به 

م میل به طرف مقابل را قرار دختر و ديگری را مرد خلق کرده است و در وجود هر کدا

توانند که خاکی نمی است، پس نه دختر و نه پسر و نه همه موجودات روی اين کرهداده

ساوات برقرار کنند و اين میل را از وجودشان خلقت خدا را تغییر دهند و بین زن و مرد م

 خارج سازند.

دهند، همانا کسانی که به اسم تمدن شعارِ مساوات و اختالط بین زن و مرد را سر می

دروغگويانی بیش نیستند. به دو دلیل: دروغگو هستند برای اينکه هدف آنها از اين 

اينکه با  سی و شهوانی آنهاست وشعارها تنها لذت جويیِ اعضا و برآورده کردن امیال جن
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چرانی شان را از لذت چشممّارهاخواهند سهم نفس نظرهای خائنانه به نوامیس ديگران می

لذت و شهوتِ ديگری که برايشان مقدور باشد. اما  ادا کنند، همچنین با برآورده کردن هر

ود را بیان کنند، از آنجايی که آنها عرضه و جرأت اين را ندارند که به صراحت مقاصد خ

های پوشانند. شعارکردن چرنديات میپس اهداف شومشان را با وراجی کردن و سرهم 

پوچ و توخالی مانند پیشرفت، تمدن، فن، زندگی دانشجويی، روح ورزشی، و از اين نوع 

 .دهند، سر میکلمات خالی از معنی و مفهومی که همچون صدای طبل تو خالییست

اينکه اروپا )و نه اسالم و قرآن( را پیشوا و مقتدای خود قرار  و دروغگو هستند برای

کنند و حق و حقیقت واقعی های آن حرکت میاند و با توجه به دستورات و راهنمايیداده

هايی که بر آنها وجود دارد. در نزد آنها، حق آنچیزی شناسند مگر از روی برچسپرا نمی

غرب آمده، از پاريس و  که آنچیزی است که ازنیست که در مقابل باطل قرار بگیرد بل

بند و باری و اختالط در لندن و برلین و نیويورک، اگرچه رقص و هرزگی و بی

، و باطل آنچیزی است که از ٤ها و لخت شدن در زمین بازی و کنار ساحل باشددانشگاه

ه اينجا آمده: از ازهر و مسجد اموی و آنچه مدارس شرقی و مساجد اسالمی عرض

  ی قلب و پاکی بدن.ک، پاکنند، اگر چه که شرف و هدايت و عفاف و پاکی باشدمی

اند ايم و از کسانی که به آنجا رفتهچنانچه ما خوانده-در خود اروپا و آمريکا 

های زيادی هستند که از اين اختالط بین زن و مرد راضی نیستند و در خانواده -ايمشنیده

. ای مردم: همانا در پاريس هم پدران و مادرانی هستند که کنندمقابل آن کمر خم نمی

دهند دختران بزرگشان همراه جوانی بروند يا در رفتن به سینما او را همراهی اجازه نمی

کنند مگر اينکه آنها را ها نمیموزشگاهآنشان را وارد موسسات و دخترابکنند، بلکه آنها 

اطمینان پیدا کنند، فحشا و فجوری که  بشناسند و به سالمت آنها از فحشا و فجور

های زشت که آن را فیلم و سريال متأسفانه هیچ يک از اين اعمال هرزه و بازيگوشی

های مصریِ پوچ و های شنیعی که شرکتنامند، خالی از آنها نیستند. اعمال و فرهنگمی

                                           
 ا آمده است.دولت اسرائیل نیز از آنج -٤
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آن را به اسم  (،از فنون سینما نیز اطالعی ندارند شان به دين،ارزش )که همانند جهلبی

 فیلم ترويج می دهند.

گرداند و بط میضشکند و اخالق را نیک و منگويند: اختالط سرکشی شهوت را میمی

 که اختالط را در کند. من جواب را به کسانیجنون جنسی را از وجود انسان خارج می

ت نیست و که پايبند هیچ دين و شريع ٤ایکنم. روسیهاند واگذار میمدارس تجربه کرده

شنود، آيا زمانی که در مجتمعش اختالط را تجربه کرد و سخن شیخ و کشیش را نمی

 فساد ناشی از آن را به عین ديد، اين فرهنگ را تغییر نداد؟

ترين مشکالت آمريکا، مشکل باال رفتن آمار ايد که يکی بزرگاما آمريکا، آيا نخوانده

آيد که در مدارس و ؟ چه کسی خوشش می٢گردندآموزان دختريست که حامله میدانش

 های مصر و شام و ديگر کشورهای اسالمی چنین مشکلی بوجود بیايد.دانشگاه

من  دهم و انتظار ندارم که به من گوش دهند ومن پسران جوان را مخاطب قرار نمی

آنها  شمارند، چرا که منکنند و نظرم را هرزه و ناپسند میدانم که آنها سخن مرا رد میمی

اند، کنند که به آن دست پیدا کردهکنم که خودشان هم باور نمیهايی محروم میرا از لذت

دهم ای دخترانم. ای دختران مومن و متدين، ای دختران بلکه شما را مخاطب قرار می

شريف و پاکدامن، چرا که در اين اوضاع قربانی ديگری جز شما وجود ندارد. پس 

نی شدن در کشتارکاه ابلیس تقديم نکنید. گوش به حرف کسانی وجودتان را برای قربا

دهند و آن را آزادی و تمدن و ندهید که زندگی همراه با اختالط را به شما زيبا نشان می

ها، همسر و نامند، چرا که اکثر اين نفرين شدهپیشرفت و فن و زندگی دانشجويی می

                                           
 آن زمان شوری کمونیستی بود که مخالف هر نوع دين و مذهبی بود. در -٤

ريزند، يعنی کنند. يعنی اينکه بنزين را بر آتش میبدين خاطر آنها فرهنگ جنسی را در مدارس تدريس می -٢

توصیف  ی مسکین، شرمگاه مرد و آنچه را که از عورت و شهوتش پنهان استای دختر بیچارهاينکه بر

هايی از جنس انسان شود وقتی جوان با دختری تنها شد، با اين حال امروزه در بین ما شیطانکنند، و چه میمی

 کنند تا مثل آنها انجام دهیم.اند و از ما درخواست میپیدا شده

 های ضد بارداری مصرف کنند.دهند تا قرصآموزش می چنانکه آنها به دختران دبیرستانی
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نداريد مگر برای لذت  ا هیچ اهمیتیفرزندی ندارند و هیچ کدام از شما هم برای آنه

 جويی گذرا.

واقع از دخترانم  کنم دراما من پس پدر دخترانی هستم، هنگامی که از شما دفاع می 

خواهم هايی دارم اما آنچه برای آنها میکنم، من خودم هم اهداف و خواستهدفاع می

 همش خیر و صالحشان است.

رفته دختر را از آنچه اينها با چرنديات  هیچ چیزی وجود ندارد تا آبروی از دست

هیچ چیزی شرف فروريخته او را دوباره  کنند، به او برگرداند، وخود برای آن تبلیغ می

کند، و اگر دختری اش را جمع نمیکند و کرامت و احترام ريخته شدهبازسازی نمی

ا او را از درون اين يابی که دستش را بگیرد يقدمش لغزيد و افتاد، احدی از آنها را نمی

برند، بر آنچه از بینی که بر جمالش يورش میی آنها را میمنجالب بیرون بکشد. همه

کنند زيبايی برای او باقی مانده است، اگر چیزی باقی نمانده بود پس به او پشت می

 کنند.تکه گوشتی بران باقی نمانده، پشت می ای کهها به الشههمچنانکه که سگ

*** 

دخترم، و اين يک حقیقت است، پس به ای نصیحت و دلسوزی من برای تو بود ناي

غیر از اين گوش نده و بدان همه چیز بدست خودت توست نه به دست ما مردان. کلید 

کنی و با اصالح ی اصالح بدست توست، اگر خواستی خودت را اصالح میدروازه

 کنی.خودت، همه امت را اصالح می

 رمحة اهللوالسالم عليکم و

 علی الطنطاوی


